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कालावधीत अततवृष्टीमुळे उद्भवलले्या 
परूपतरस्स्ितीमुळे झालले्या मालमत्तेच्या 
नुकसानीकतरता बातधत व्यक्तींना तनधी तवततरत 
करण्याबाबत... 
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         जा.क्र.12146,तद.06.09.2022  
      ८) तवभागीय आयुक्त, परेु् याांचे पत्र क्र.पगस/कातव/६५४/२०२२, तद.02.08.2022 
    
प्रस्तावना:- 
 राज्यात माहे जून व जुलै, २०२२ या कालावधीत अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परुपतरस्स्ितीमुळे राज्यातील 
काही तजल्हयाांमध्ये शेतीतपकाचे व मालमत्तचेे नुकसान झाले आहे. जून व जुलै, २०२२ या कालावधीत अततवृष्टीमुळे 
उद्भवलेल्या परुपतरस्स्ितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीच्या दरानुसार 
सांदभाधीन क्र.४ च्या शासन तनर्णयान्वये तनधी तवतरीत करण्यात आला आहे. तद्नांतर सांदभाधीन क्र.५ च्या शासन 
तनर्णयान्वये  माहे जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीमध्ये झालेल्या व होर्ाऱ्या मालमत्तेच्या नुकसानीकतरता 
शासन तनर्णय तद.11.08.2021 अन्वये तवतहत करण्यात आलेल्या मदतीच्या वाढीव दराने मदत अनुज्ञेय करण्यात 
आली. सबब, सांदभाधीन क्र.४ च्या शासन तनर्णयान्वये देण्यात आली मदत वाढीव दराने देरे् आवश्यक आहे. तसचे 
माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर,२०२२ या कालावधीत झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीच े प्रस्ताव सांबांतधत तवभागीय 
आयुक्ताांकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार सांदभाधीन क्र.४ च्या शासन तनर्णयान्वये देण्यात आलेल्या तनधीमध्ये 
वाढीव दराने व माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत झालेल्या मालमत्तचे्या नुकसानीकतरता मदत  
देण्यासाठी तनधी तवततरत करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होती.  

 शासन तनर्णय:- 
 राज्यात माहे जून व जुलै, २०२२ या कालावधीत अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परुपतरस्स्ितीमुळे राज्यातील 

काही तजल्हयाांमध्ये  मृत जनावराांसाठी मदत,  परु्णत: नष्ट/अांशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, झोपडी, गोठे, 
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नुकसानीसाठी मदत व इतर अनुज्ञेय बाबींच्या नुकसानीकतरता बातधताांना राज्य वाढीव दराने मदतीचे वाटप 

करण्याकतरता या शासन तनर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राांत (तववरर्पत्र -१ ) दशणतवल्याप्रमारे् रू.724.66 लाख 

(अक्षरी रूपये सात कोटी चोवीस लाख सहासष्ट हजार फक्त) तसचे माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत 

मालमत्तेच्या नुकसानीकतरता या शासन तनर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रात (तववरर्पत्र-२) रू.2069.18 लाख 

(अक्षरी रूपये वीस कोटी एकोर्सत्तर लाख अठरा हजार फक्त) असा एकूर् रू.2793.84 लाख (अक्षरी रुपये 

सत्तावीस कोटी त्र्यान्नव लाख चौऱ्याऐांशी हजार फक्त)  इतका तनधी तवभागीय आयुक्त याांचेमाफण त सांबांतधत 

तजल्हयाांना तवतरीत करण्यास शासनाची मांजूरी देण्यात येत आहे.  

2.      या शासन तनर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमारे् लेखाशीर्णतनहाय  तनधी बीम्स प्रर्ालीवर तवभागीय 

आयुक्त याांना कायासन म-11 याांनी तात्काळ तवततरत करावा. 

3.      ज्या प्रयोजनासाठी तनधी मांजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर तनधी खचण करण्यात यावा. 

शासन तनर्णय, महसूल व वन तवभाग, तद.13.05.2015 व तद.11.08.2021 मधील सवण अटी व शतींच े पालन 

करण्यात याव.े जतमनीच्या झालेल्या नुकसानीकतरता तसेच पशुसांवधणनाच्या नुकसानीकतरता केवळ अल्प व अत्यल्प 

भधूारक शेतकऱ्याांनाच मदत तदली जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच मदतीची स्व्दरूक्ती होर्ार नाही याची दक्षता 

घेण्यात यावी.  

4.   पांचनामे करण्यात आल्यानांतर लाभािी तनतित करण्यात यावते. या शासन तनर्णयान्वये सांपरू्ण रक्कम बीम्स 

प्रर्ालीवर तवततरत करण्यात येत असली तरी, लाभािी तनतित झाल्यानांतर  तवतत्तय तशस्तीच्या दृष्टीकोनातून 

सांबांतधत तजल्हातधकारी याांनी प्रत्यक्ष गरजनुेसारच कोर्ागारातून रक्कम आहतरत करून  त्यानांतरच रक्कम 

लाभार्थ्यांच्या बकँ खात्यामध्ये िेट ऑनलाईन पध्दतीने  हस्तातांतरत करण्यात यावी.  सदर तनधी अनावश्यकतरत्या 

कोर्ागारातनू आहतरत करून बकँ खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मांजूर करण्यात आलेल्या 

अनुदानाच्या मयादेतच खचण करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कायणवाही परु्ण झाल्यानांतर लाभार्थ्यांची 

यादी व मदतीचा तपशील तजल्हयाांच्या सांकेतस्िळावर प्रतसध्द करण्यात यावा तसचे राज्य आपत्ती प्रततसाद 

तनधीच्या मानकानुसार खचण करण्यात येर्ाऱ्या तनधीची मातहती कें द्र शासनाच्या गृह मांत्रालयाने तवकतसत केलेल्या 

NDMIS या प्रर्ालीमध्ये नोंदतवण्यात यावी. सवण सचूनाांची  अांमलबजावर्ी करण्याची जबाबदारी सांबांतधत 

तजल्हातधकारी याांची राहील.  

5.  सदर तनधीतून करण्यात येत असलेल्या खचाचे लेखे तनधी आहतरत करण्यात येर्ाऱ्या कायालयाच्या 

स्तरावर ठेवण्यात याव ेव करण्यात आलेल्या खचाचा कोर्ागार कायालये व महालेखापाल कायालयाशी त्रैमातसक 

ताळमेळ घेण्यात यावा.  राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीमधून  तसेच राज्य शासनाच्या तनधीमधून उपलब्ध करून 

तदलेला उपरोक्त तनधी खची पडल्यानांतर तातडीने तनधीची उपयोतगता प्रमार्पत्र ेसांबांतधताांकडून प्राप्त करून घेवून 

एकतत्रततरत्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी तवभागीय आयुक्त याांची राहील.   
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6.    वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्या तनवारर्ासाठी अिणसहाय, 02 परु 

चक्रीवादळे इत्यादी अांतगणत सोबतच्या तववरर्पत्रात (तववरर्पत्र-१ व २) दशणतवलेल्या सवण उप/गौर् तशर्ाखाली 

३१- सहाय्यक अनुदाने या उद्दीष्टाखाली  पनुर्गवतनयोजनाव्दारे तनधी उपलब्घ करून यावा.   

7.    शासन तनर्णय, तवत्त तवभाग, क्र.अिणस-२०२२/प्र.क्र.४३/अिण-३, तद.04.04.2022 नुसार ३१-सहायक 

अनुदाने (वतेनेत्तर) अांतगणत देण्यात आलेल्या प्रातधकारात तनधी तवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.   

8.   सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 202209191637001119 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाांने,  
 

 
                     ( सां. औ. धारूरकर ) 

                      उप सतचव, महाराष्र शासन 

प्रतत, 
1. मा.मखु्यमांत्री याांच ेअपर मखु्य  सतचव,मांत्रालय,मुांबई, 
2. मा. तवरोधी पक्षनेता, तवधानपतरर्द/तवधानसभा, महाराष्र तवधानभवन,मुांबई 
3. तवधानमांडळाच ेसवण सन्माननीय सदस्य, 
4. मा.उपमुख्यमांत्री याांच ेसतचव,मांत्रालय,मुांबई 
5. अपर मखु्य सतचव ( तवत्त ), मांत्रालय,मुांबई, 
6. तवभागीय आयुक्त सवण , 
7. सांबांतधत तजल्हातधकारी, 
8. महालखेापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) 1/2, महाराष्र, मुांबई/नागपरू, 
9. महालखेापाल (लेखा पतरक्षा) 1/2,महाराष्र,मुांबई/नागपूर,  
10. सांचालक, लखेा व कोर्ागारे ,मुांबई 
11. सांबांतधत तजल्हा कोर्ागार अतधकारी , 
12. मा.मांत्री ( मदत व पुनवणसन) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय,मुांबई 
13. मा. राज्यमांत्री (मदत व पुनवणसन) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय,मुांबई 
14. तवतत्तय सल्लागार व सहसतचव,मदत व पनुवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
15. कायासन अतधकारी (म-11/म-3), मदत व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
16. तवत्त तवभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई 
17.  तनवड नस्ती (कायासन/ म-३). 

 

 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन तनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-2022/प्र.क्र.258/म-3 
 

पृष्ठ 5 पैकी 4 

 

शासन तनर्णय क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३. तद.19.09.२०२२ सोबतचे सहपत्र (तववरर्पत्र-१) 

जुन ते जुल,ै 2022 मधील अततवृष्टी व पुरपतरस्स्ितीमुळे झालले्या मालमत्तचे्या नुकसानीकतरता वाढीव दराने मदत 
अ.क्र. तजल्हा बातधत 

कुटुांबाांची 
सांख्या 

मृत जनावराांना 
मदत SDRF च्या 
दराने    शासन 

तनर्णय 
तद.08.08.2022 
अन्वये तवतरीत 

करण्यात आलले े 
अनुदान  

या शासन 
तनर्णयान्वये 

वाढीव दराने 
अनुज्ञेय मदत 

पुर्णत: नष्ट/ अांशत: 
पडझड झाललेी 

कच्ची/ पक्की घरे, 
नष्ट झालले्या 

झोपडया व 
गोठयाांसाठी शासन 

तनर्णय 
तद.08.08.2022 
अन्वये तवतरीत 

करण्यात आलले े 
अनुदान  

या शासन 
तनर्णयान्वये 

वाढीव दराने 
अनुज्ञेय मदत 

या शासन 
तनर्णयान्वये 

तवतरीत 
करावयाचा 

एकुर् तनधी (रु 
लाखात) 

लखेाशीर्ण   22450315 22452363 22450271 22452194   

1 2 3 4 5 6 ७ ९ 

1 औरांगाबाद 12 3.77 1.13 1.92 2.88 4.01 

2 जालना 14 3.54 1.06 3.03 2.22 3.28 

3 परभर्ी 17 4.32 1.36 6.06 9.09 10.45 

4 हहगोली 165 38.36 11.46 21.01 31.47 42.93 

5 नाांदेड 263 59.35 18.59 301.90 452.79 471.38 

6 बीड 13 4.04 1.3 0.84 1.32 2.62 

7 लातुर 7 1.86 0.62 13.37 19.18 19.80 
8 उस्मानाबाद 10 2.83 0.79 3.42 5.13 5.92 

एकुर् औरांगाबाद 501 118.07 36.31 351.55 524.08 560.39 

9 नागपूर 0 13.12 3.28 36.09 0.00 3.28 

एकुर् नागपुर 0 13.12 3.28 36.09 0.00 3.28 

10 नातशक 10 9.11 2.45 15.54 23.04 25.49 

11 धुळे 11 3.60 1.20 1.41 1.98 3.18 

12 नांदुरबार 6 0.00 0.18 12.52 54.38 54.56 

13 जळगाव 9 4.19 0.80 7.26 10.89 11.69 

14 अहमदनगर 20 4.18 1.36 45.20 64.71 66.07 

एकुर् नातशक 56.00 21.08 5.99 81.93 155.00 160.99 

एकुर् राज्य  557.00 152.27 45.58 469.57 679.08 724.66 
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शासन ननर्णय क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३.नि.१९.०९.२०२२ सोबतचे सहपत्र (नििरर्पत्र-२) 

ऑगस्ट ते सप्टेंबर, 2022 मधील अततवृष्टी व पुरपतरस्स्ितीमुळे झालले्या मालमत्तचे्या नुकसानीसाठी मदत 
अ.क्र. तजल्हा 

बातधत 
कुटुांबाांची 

सांख्या 

 नैसर्गगक 
आपत्तीमध्ये  
घरे पुर्णत: 
क्षतीग्रस्त 

झाली 
असल्यास 

कपडे तसेच  
घरगुती भाांडी 
/ वस्तुांकतरता 
अिण सहाय्य  

वाढीव दराने 
मदत 

देण्यासाठी 
अनुदान  

मृत 
जनावराांना 

मदत / 
कुक्कुटपालन 

शेडच्या 
नुकसानीसाठी 
मदत (SDRF) 

दराने 

वाढीव दराने 
मदत 

देण्यासाठी 
अनुदान  

पुर्णत: 
नष्ट/ 
अांशत: 
पडझड 
झालेली 
कच्ची/ 

पक्की घरे, 
नष्ट 

झालेल्या 
झोपडया व 
गोठयाांसाठी 

अनुदान 

वाढीव 
दराने मदत 
देण्यासाठी 

अनुदान  

दुकानदार  
याांना मदत 

एकुर् 
अनुदान 

(रु 
लाखात) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

लखेाशीर्ण   22450155 22452194 22450315 22452363 22450271 22452327 22452381   

1 पुरे् 141 0.00 0.00 57.29 18.13 29.96 14.00 0.00 119.38 

पुरे् तवभाग  141 0.00 0.00 57.29 18.13 29.96 14.00 0.00 119.38 

2 नातशक 195 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 23.00 

नातशक तवभाग 195 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 23.00 

3 औरांगाबाद 88    0.00 6.85 2.01 3.78 5.67 0.00 18.31 

4 जालना 14 0.00 0.00 13.32 3.76 0.60 1.98 0.00 19.66 

5 परभर्ी 162 0.00 0.00 15.73 4.37 9.72 14.58 0.00 44.40 

6 हहगोली 464 0.00 166.80 46.85 14.05 21.42 32.13 0.00 281.25 

7 नाांदेड ८७०९ 12.25 12.25 92.27 28.01 507.72 761.49 0.00 1413.99 

8 बीड 1 0.00 0.00 14.14 4.40 0.06 0.06 0.00 18.66 

9 लातुर 489 0.00 0.00 9.32 2.86 30.23 44.47 0.00 86.88 

10 उस्मानाबाद 169 0.00 0.00 13.98 4.32 10.14 15.21 0.00 43.65 

एकुर् औरांगाबाद 10096 12.25 179.05 212.46 63.78 583.67 875.59 0.00 1926.80 

एकुर् राज्य  10432 31.75 179.05 269.746 81.91 613.63 889.59 3.50 2069.18 
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